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Eleição: começo este boletim agradecendo a confiança de todos 
vocês que, por unanimidade, me reelegeram para mais um biênio 
na presidência do grupo IBA. Tem sido uma experiência de muita 
responsabilidade e aprendizado este trabalho no comitê da 
presidência da UIM. Muito obrigado! Queria também saudar nosso 
novo presidente da UIM, Tony Pagone da Austrália, e o 1º vice 
presidente nosso amigo de Portugal, José Igreja Matos. Aproveito 
para parabenizar o francês Christophe Regnard que deixa a 
presidência da UIM após um biênio de muita luta pela 
independência judicial em todo o mundo.   

Marrocos: agradeço também aos colegas do Marrocos pela 
hospitalidade em seu belo país mês passado, durante a 
assembléia mundial da UIM. Ficamos uma semana em Marrakesh 
com todas as atividades da assembléia do grupo IBA, reunião do 
conselho central, debates nas quatro comissões de estudo e a 
conferência na quarta-feira. Após a assembléia, vários colegas 
aproveitaram para explorar o país, e visitar outras cidades e 
regiões do Marrocos, o que mostra a importância de um congresso 
da UIM para divulgação da cultura e do turismo de um país a juízes 
de todo o mundo. 

Bolivia, Equador e Guatemala: três novos membros no nosso 
grupo, parabéns a todos nós do grupo IBA, estamos muito felizes  
com a chegada de mais três importantes países, afinal juntos 
somos mais fortes! 

           



                          Assembleia no Marrocos  

Costa Rica: a presidência do grupo IBA aprovou uma moção de 
apoio aos colegas de Costa Rica, sobre a importância de uma 
remuneração compatível com a responsabilidade dos juízes para a 
independência judicial, disponível em https://www.iaj-uim.org/news/
costa-rica-motion-on-the-importance-of-the-salary-of-judges-for-the-
judicial-independence/ 

Peru:  o grupo IBA aprovou em Marrocos um pronunciamento sobre 
acontecimentos políticos recentes no Peru, que constituem ameaça 
à vigência do Estado Constitucional de Direito, à autonomia do 
Poder Judiciário e à independência dos juízes, disponível em  
https://www.iaj-uim.org/es/news/iba-statements/  

Chile: o grupo IBA aprovou em Marrocos um pronunciamento 
diante de ameaças à independência judicial no Chile, conforme 
regras estabelecidas na carta universal do juiz, disponível em 
https://www.iaj-uim.org/es/news/iba-statements/ 

Porto Rico: o conselho central da UIM aprovou em Marrocos uma 
moção contra a redução das aposentadorias dos juízes de Porto 
Rico. Os juízes precisam receber uma remuneração suficiente para 
assegurar uma verdadeira independência econômica , e assim sua 
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dignidade, imparcialidade e independência . A resolução está 
publicada em https://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/
2018/10/Resolucion-Puerto-Rico_SP.pdf 

                       Pausa para o café no Marrocos  

Cazaquistão: com alegria anuncio nossa assembleia geral em 2019 
será pela primeira vez na Ásia, e os colegas do Cazaquistão já 
informam a data de 22 a 26 de setembro na capital Astana. 
Obrigado aos anfitriões pela organização, vocês separem a data , 
mais detalhes em  https://www.iaj-uim.org/news/iaj-2019-annual-
meeting-in-astana-kazakhstan/ 
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Uso das mídias sociais por juízes: a rede global de integridade 
judicial das Nações Unidas  https://www.unodc.org/ji/ é uma 
ferramenta criada para ajudar magistrados em qualquer parte do 
mundo a reforçar a integridade e prevenção da corrupção. Dando 
seguimento a esta iniciativa, o Escritório da  ONU contra a droga e 
o crime -  UNODC, está recebendo informações dos problemas que 
surgem nas redes sociais quanto à integridade judicial. A seguinte 
pesquisa é uma oportunidade para ajudar a UNODC a adaptar às 
atividades da rede às necessidades dos juízes. Por favor responder 
e d ivu lgar com os co legas em seus países ht tps: / /
www.surveymonkey.com/r/JI-UseofsocialmediabyJudges 
  
Declaração de Doha: as Nações Unidas promovem em todo o 
mundo uma cultura de legalidade através da declaração de Doha, 
com vistas à Reabilitação de Prisioneiros e Prevenção à 
Criminalidade entre jovens por meio dos Esportes. Agora o 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) 
lançou um programa esportivo para prevenir a criminalidade entre 
jovens. O projeto-piloto está sendo realizado no Brasil  antes de ser 
expandido para outros países de América Latina. Por favor, para 
melhorar este projeto, responder este questionário e divulgar com 
s e u s c o l e g a s : h t t p s : / / w w w. s u r v e y m o n k e y. c o m / r /
Doha_Declaration_Global_Programme?lang=pt_BR 

Abraço brasileiro a todos , 

Juez Rafael de Menezes  
Presidente do Grupo IBA da UIM 
rafael@amb.com.br 

PS - lembro que os nossos 36 boletins anteriores estão disponíveis 
em https://www.iaj-uim.org/boletim-grupo-ibero-americano/  
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